
 

 

 

Milí členové Místní akční skupiny Sdružení SPLAV, 
 

                 v návaznosti na informace o finanční situaci naší MAS podané na valné hromadě dne 18.6. 2020 v Záměli se na 

vás obracíme s návrhem navýšení členských příspěvků.  

 
                 Naše MAS pracuje spolu s vámi pro území 31 obcí Rychnovska od roku 2004. Od té doby nepřetržitě přinášíme do 

regionu formou komunitně vedeného místního rozvoje finanční prostředky z evropských i českých dotačních fondů. K 31.7. 

2020 to je přibližně 150 mil. Kč, ze kterých jsme podpořili 205 záměrů obcí, podnikatelů i neziskových organizací z našeho 

regionu. Každému ze 35 500 občanů z tohoto území jsme tak přinesli 4 225 Kč. Dokázali jsme to díky vám, našim 54 členům, 

kteří jste se formou práce v orgánech MAS a účasti na rozhodování podíleli na výběru těch nejlepších záměrů k podpoře, díky 

3,2 zaměstnancům MAS, kteří zajišťovali všechny administrativní postupy, ke kterým se MAS řídícím orgánům operačních 

programů zavázala, a samozřejmě i díky dotační podpoře ze strany EU, ČR i Královéhradeckého kraje.   

                 Podmínky dotační podpory se však mění. Zatímco v prvním programovém období 2007-13 nám byly propláceny 

výdaje spojené s administrací dotovaných projektů ze 100%, v tom současném období 2015-22 je to pouze 95% a pro příští 

období 2023-27 je pro MAS plánováno pouze 85-90% financování výdajů. Znamená to, že od roku 2015 musíme každý rok 

přidávat k cca 2 milionům dotace na administraci dotací vlastních cca 100 tisíc Kč a od roku 2023 to bude již min.150 tisíc Kč. 

                I přes zvolna se zvyšující počet členů činí členské příspěvky, které jsou v tomto období jediným příjmem MAS, 

max.81 tis. Kč (r.2020) ročně. Chybějící částku výdajů na administraci doplňujeme z prostředků uspořených v předcházejícím 

období díky zpracování strategií pro několik obcí v MAS. I tato finanční rezerva  však byla v letošním roce vyčerpána a MAS 

se tak poprvé dostala do finanční ztráty. Pokud tedy chceme naši činnost vykonávat i nadále, musíme příjmy MAS zvýšit. Po 

posouzení situace, zvážení různých možností a porovnání podmínek členství v naší MAS s dalšími MAS v Královéhradeckém 

kraji jsme se rozhodli požádat vás od 1.1.2021 o navýšení členských příspěvků takto: 

 Obce, Dobrovolné svazky obcí a právnické osoby podnikající – 5 000 Kč /rok 

 Fyzické osoby podnikající – 2 000 Kč/rok 

 Fyzické osoby nepodnikající a neziskové organizace – 1 500 Kč/rok. 

 
             Milí členové, doufáme, že díky vám, bude  MAS Sdružení SPLAV moci pracovat pro Rychnovsko i nadále,  

děkujeme za pochopení a moc se těšíme  na spolupráci a další  příjemná setkání.   

                                                                

                                                                                                               Pavel Tichý, předseda Sdružení SPLAV, z.s. 

V Rychnově nad Kněžnou 1.8.2020 


